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ায়খ খালরদ অর হুাআনান 

লিছু অলর আরলভয (লমভন অভালদয দদলয যিালয ারালপ/অলর ালদ 

‘অলরভ’গণ) অিীদায লফললয় এফং লফদঅলি  থভ্রষ্ট দরভূলয প্রলিফাদ 

িযায লফললয় খুফ অগ্র  গুরুত্ব। 

যলদলি লিলন দদলখন, াি িুপয, লযি  ধভমিযালগ লরপ্ত, লিন্তু এলি 

লিলন স্বীয় দ্বীন  অিীদায ফযাালয দগাস্বা  গায়যি প্রিা িলযন না। 

এফযাালয প্রশ্ন িযা লর মথাম্ভফ আলিলি দলয মান; স্পষ্ট  লযস্কাযবালফ 

ফলরন না। অয এয জনয লনলজয াভথমভি লফলবন্ন ময ফালনলয় দনন। 

লিন্তু মলদ দযীদ্র দরািলদয দিঈ িালি লরপ্ত য়, মায দিালনা ক্ষভিা দনআ, 

াভালজি ফস্থান দনআ, িখন দআ অলরভযা দ্বীন  অিীদায ফযাালয লনলজয 

দগাস্বা  গায়যি প্রিা িলয, 

লফলবন্ন ভন্দ বফললষ্টযয ালথ িায লফফযণ িুলর ধলয, ভানুললি িায ভজলরল ফা 

দথলি িিম িলয,  

দখালন অর য়ারা য়ার ফাযা (ফন্ধুত্ব  ম্পিমলেদ) এয অিীদায 

ফযাফায িলয, ঈক্ত দরািলি লযিযাগ িলয এফং নয ভানুললি অলদ িলয 

িালি লযিযাগ িযায জনয। 

িালর দ াি ফা মায দদল ক্ষভিা অলছ, িায দক্ষলে এআ অয়ালিয ঈয 

অভর িলয: 

ا لََعلَُّه َيَتَذّكَُر أَْو َيْخََش( وقوله: )اْدعُ إََِل َسِبيِل َربَِّك فَُقوََل لَُه قَْوَلا لَيِّ ( نا
 )بِالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَِِّت ِهَي أَْحَسُن 

“দিাভযা লগলয় িায ালথ নম্রবালফ িথা ফরলফ। য়ি দ ঈলদ গ্রণ িযলফ 

থফা (অল্লালি) বয় িযলফ”। 

এফং এআ অয়ালিয ঈয: 

 



     

     

darulilm.org 

“দিাভায প্রবুয লথ অহ্বান িয প্রজ্ঞাূণম িথা  ঈত্তভ ঈলদলয ভাধযলভ 

এফং িালদয ালথ (লফিলিময প্রলয়াজন লর) লফিিম িযলফ লফমাত্তভ ন্থায়”। 

ক্ষান্তলয দযীদ্র, াধাযণ জনগণ এফং মালদয দদল দিালনা ফস্থান দনআ, 

িালদয দক্ষলে এআ অয়ালিয ঈয অভর িলয: 

 (فَاْصَدعْ بَِما ُتْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن الُْمْشِرِكَي )
“িাআ দিাভালি দম লফললয় অলদ িযা লয়লছ িা প্রিালয ফরলি থাি অয 

ভুলযিলদযলি যয়া িলযা না।” 

ফনী আযাইরীলদয ালথ এয দফ াদৃয যলয়লছ। 

যাূরুল্লা া: ফলরনঃ 

“দিাভালদয ূফমফিমীযা ধ্বং লয়লছর এজনয দম, মখন িালদয দিান ম্মান্ত 

ফযলক্ত চুলয িযি, িখন িাযা িালি দছলে লদি, ক্ষান্তলয মখন িালদয ভলধয 

লনম্ন দেণীয দরাি চুলয িযি, িায ঈয দ প্রলয়াগ িযি”। 

(ফুখাযী ভুলরভ) 

অলযিলি অশ্চমম  লফযর ফযাায র, িাযা িালদয বাললণ  দযল দঘালণা 

দদয়, এভন আরাভী যাষ্ট্র প্রলিষ্ঠায, মা জীফলনয ফম লফললয় অল্লায যীয়ি 

দ্বাযা ান িযলফ, 

লিন্তু মখন দিান আরাভী যাষ্ট্র প্রলিলষ্ঠি লয় মায় থফা প্রলিষ্ঠায লথ থালি 

অয ভুজালদগণ িালদয াাময িযায  িালদয লি থািায অহ্বান িলযন, 

িখন িাযা লছুিান লদলি শুরু িলয, িায াাময-লমাগীিা দথলি লফযি 

থালি এফং রিা িলয। 

িখন িাযা অল্লায যীয়ি ফাস্তফায়নিাযী আরাভী যালষ্ট্র লজযি িযায 

িুরনায় িাগুলিয যালষ্ট্র ফফা িযালিআ প্রাধানয দদয়, মা অল্লায লফধান 

ফযিীি লবন্ন অআলন ান িলয। 

িালর দিন এআ দধাোঁিা  লছুিান? 

এিা লি ালথমফ আনিাভ  ফযলক্তস্বাথম ালযলয় মায়ায বলয়? অল্লাআ বার 

জালনন। 

নালি এিা য়িালনয দধাোঁিা, লভথযা স্বপ্ন, লভথযা প্রফঞ্চনা? অল্লাআ বার জালনন। 
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দ লি ধাযণা িলয, িায অলরাচনা  বাললণয দ্বাযা লচলযআ এখালন এভন 

আরাভী যাষ্ট্র প্রলিলষ্ঠি লয় মালফ, মা িাগুিী লক্তয লফরুলে রোআ িযলফ এফং 

দলদল িালি যালজি িযলফ? 

অলর দ াজায ফায লচন্তা িলয, 

লিবালফ িায ুন্দযী স্ত্রীয লফলেদ য িযলফ? 

লিবালফ িায ন্তানলদয লফলেদ ফযণ িযলফ? 

লিবালফ িায দআ ফােী-ঘয দছলে মালফ, মা ফানালি  াোঁজালি িায ফহু ক্লালন্ত 

য িযলি লয়লছ? 

লিবালফ িায দআ দফিন দছলে অলফ, মায শ্চালি ভা ম্যান িায দচুম্বন 

িলয? 

অলযা লচন্তা িলয, লিবালফ িায দআ দদ ছােলফ, ফহু ফছয মালি থািলি 

থািলি বযস্ত লয় ঈলেলছ? 

অভযা িালি অল্লা িা’অরায এআ ফাণী স্বযণ িলযলয় লদফ: 

تَََّق َوََل ُتْظلَُموَن فَِتيلا ) ْنَيا قَِليٌل َواْْلَِخَرةُ َخْْيٌ لَِمِن ا  ( قُْل َمَتاعُ الّدُ
“ফর, ালথমফ দবাগম্ভায িুে অয মাযা (অল্লালি) বয় িলয িালদয জনয 

অলখযািআ ঈত্তভ। অয দিাভালদয প্রলি াভানয জরুুভ িযা লফ না।” 

অলযা স্মযণ িলযলয় লদফ: 

ُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشَْيُتُكْم َوأَْمَواٌل ( قُْل إِْن كَاَن َآَباُؤُكْم َوأَْبَناُؤُكْم َوإِْخَوا
ِكُن َتْرَضْوَنَها أََحّبَ إِلَْيُكْم ِمَن  فُْتُموَها َوتَِجاَرةٌ َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَسا اقََْتَ

ِ َوَرُسولِِه َوِجَهاد   ُ ََل َيْهِدي  اّلّلَ ُ بِأَْمِرِه َواّلّلَ بَُّصوا َحّّتَ َيأِِْتَ اّلّلَ ِِف َسِبيلِِه فَََتَ
 )الَْقْوَم الَْفاِسِقَي 

“ফর, দিাভালদয িালছ মলদ অল্লা, িায যাূর এফং িায লথ লজাদ িযা 

লক্ষা দফল লপ্রয় য় দিাভালদয লিা, দিাভালদয ুে, দিাভালদয বাআ, 

দিাভালদয স্ত্রী, দিাভালদয খান্দান, দিাভালদয দআ ম্পদ, মা দিাভযা জমন 
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িলযছ, দিাভালদয দআ ফযফায়, মায ভন্দা োয অঙ্কা িয এফং ফফালয 

দআ ঘয, মা দিাভযা বারফা, িালর লক্ষা িয, দম মমন্ত না অল্লা লনজ 

পায়ারা প্রিা িলযন। অল্লা ফাধযলদযলি রক্ষযস্থলর দ োঁছান না।” 

ায়খ অ া’দী য: ফলরন: 

“এআ অয়ািলি ফে দলরর অল্লা  অল্লায যাূর া: দি বারফাা য়ালজফ 

য়ায ফযাালয, িালদয বারফাালি নয ির লজলনলয বারফাায ঈয 

প্রাধানয দদয়ায ফযাালয এফং ঐ ফযলক্তয ঈয িলেন ালস্ত  বীলণ দরাধ 

ফিীণম য়ায ফযাালয, মায লনিি ঈলল্ললখি লজলনগুলরায দিানিায 

বারফাা অল্লা, অল্লায যাূর  লজালদয বারফাায দচলয় লধি য়।” 

এিা দফাঝায অরাভি র, মখন িায লনিি দু’লি লজলন দ িযা য়, 

এিলি র দ অল্লা  িায যাূরলি বারফালফ, িালি িায দিান প্রফৃলত্তয 

িাভনা থািলফ নাঅয লদ্বিীয়লি র, দ লনলজয নপ  নপলয িাভানালি 

বারফালফ, লিন্তু এলি িায অল্লা  অল্লায যাূলরয বারফাা াযালি লফ 

থফা িালি ঘািলি অলফ।এলক্ষলে মলদ দ অল্লা মা বারফালন িায ঈয 

লনলজয িাভনালি প্রাধানয দদয়, িালর এিাআ প্রভাণ িযলফ দম, দ জালরভ, স্বীয় 

য়ালজফ লযিযাগিাযী। 


